Vergadering GROS

Verslag vergadering 15 oktober 2014
Aanwezig
Coussens Ria, De Lange Hendrik, Decock Anniek, Lagaert Marc, Lamberigts Nele, Laureys
Bart, Milh Jan (vervanging Claeys Marc), Raveel Freddy, Van Boven Sien, Van Petegem Philippe, Vanbiervliet Wim, Vanroose Dirk
Verontschuldigd
Delfosse Philippe, Deruyter Hans, Ghyselinck Kathleen, Quintyn Ina, Vande Velde Hilde, Vandenbussche Ann, Vlassenbroeck Walter
Afwezig
Benoit Braekman, Vandewalle Tine, Van Nieuwenhuize Antoine

1. Verslag vergadering 20/08/2014.
Logo’s leden in formaat .EPS werden niet van alle leden ontvangen. Zonder deze kan er geen
vlag gedrukt worden met de logo’s van alle leden.
Nele zal de verenigingen waarvan nog geen logo werd ontvangen in .EPS daarvan op de hoogte stellen.
Voor het boekje van de GROS zou er best gezorgd worden voor recentere foto’s.
2. Opvolging FairTradeCampagne.
Fans
Momenteel zijn er reeds 128 likes op de facebookpagina en 64 geregistreerde fans op de
website van fairtradegemeenten.
Braderie
De braderie was een succes. Het touwtjes-trek-spel trok de aandacht van vele kinderen en
ouders volgden. In de late namiddag was er weer veel geluidsoverlast van de stand aan de
overkant en dit is erg storend.
Groepsaankoop
Er werd een nieuwe groepsaankoop georganiseerd door fairtradegemeenten. We bestelden
enkele keukenschorten, T-shirts, ballonnen, folders, affiches en winkeljetons.
Herbevestiging FT-gemeente
De herbevestiging dient te gebeuren in 3 fases.
Fase 1: Voorbereiding met trekkersgroep
Deze voorbereiding gebeurt via mail. De GROS-leden kunnen de vragen beantwoorden en
Sturen hun antwoorden door naar Nele. Nele zal de verzameling dan doorgeven aan Hendrik.
-Wat gaat er goed mbt FT-Campagne?
-Wat gaat er minder goed mbt FT-Campagne?
-Welke kansen kan je aangrijpen in 2015 mbt FT-Campagne?
-Welke gevaren zie je in 2015 mbt FT-Campagne?
Hoe ga je in 2015 met de campagne aan de slag?  ideeën acties, bekendmaking…

Fase 2: Regionale uitwisseling
Op de vergadering werd gezegd dat deze doorging op 4/11/2014 in Dilbeek, maar blijkbaar
kunnen we aansluiten in Gent op 26/11/2014.
Hendrik kan zich vrijmaken om aanwezig te zijn in Gent.
Fase 3: Bespreking en verslag
Op de vergadering van 10/12/2014 bespreken we de vragen/antwoorden/nieuwe ideeën… en
gieten we alles in een verslag. Dit verslag wordt voor 31/12/2014 verzonden naar de regiobegeleider.
FT-week
Tijdens de FT-week werden geen acties gedaan vanuit de GROS, er was wel de ‘sap voor sap’actie van Oxfam Wereldwinkel.
3. Noodhulp
Totaal te verdelen € 3000,00
Unicef: Steun aan kinderen in Zuid-Soedan om ondervoeding te voorkomen. (€500,00)
Rode kruis: Overstromingen in Burundi: heropbouw woningen (april 2014)  algemeen steunen (€500,00)
Oxfam solidariteit: Humanitaire nood in Gaza, steun voor heropbouw. (€500,00)
Acres of Hope: Ondersteuning voor Liberia omwille van Ebola. (€900,00)
De overige €600,00 wordt aan de kant gehouden tot de vergadering van 10/12/2014 voor het
geval er tegen dan nog een vraag binnenkomt. Indien geen andere vragen meer ontvangen
worden, zal dit bedrag als volgt verdeeld worden:
Unicef, Rode kruis en Oxfam solidariteit krijgen elk nog €100,00 en Acres of Hope krijgt nog
€300,00.
Acres of Hope
Dit is een NGO opgericht in 2006, die kleinschalige projecten ondersteunt in Liberia.
Momenteel heeft de organisatie een community schooltje opgestart in Rock Hill waar reeds
165 kinderen de kans krijgen om naar school te gaan i.p.v. in de steengroeve te gaan werken.
Daarnaast steunen ze ook een weeshuis en weeshuisschooltje.
De heer en mevrouw Vanmarsnille – Van de Sompel uit De Pinte maken deel uit van het team
om het medisch aspect verder uit te bouwen en te ondersteunen. Zij verzamelen dan ook
fondsen om het Zeekazo Mobile Health team te helpen. Het Zeekazo team gaat diep de jungle
in om er vrouwen te helpen bij moeilijke bevallingen.
Meer info over deze NGO kunnen jullie alvast vinden via www.acresofhopebelgium.be .
Nele neemt contact op met de heer en mevrouw Vanmarsnille – Van de Sompel om te vragen
of zij bereidt zijn op 10/12/2014 zichzelf en de organisatie te komen voorstellen aan onze
GROS.
4. Subsidiereglement
Het subsidiereglement van de GROS werd integraal goedgekeurd door de gemeenteraad d.d.
29/09/2014. Enkel aan Art. 3 werd nog toegevoegd dat het gebruik van de gemeentelijke
lokalen niet gezien mag worden als een financiële ondersteuning en dit om verwarring te
voorkomen.
Het reglement neemt ingang vanaf 01/10/2014.
Het reglement wordt bekendgemaakt via dit verslag en bijgevoegd bij de mail waarin dit verslag verspreid wordt. Daarnaast volgt er eveneens informatie in de infokrant.

Het reglement is geldig voor alle activiteiten vanaf 01/01/2014.
5. Verdeling €4000,00 subsidie
Voor dit jaar is er nog €4000,00 subsidie te verdelen.
Dit wordt verdeeld volgens Art. 6 van het nieuwe reglement.
50% voor 11.11.11: €2000,00
50% voor de overige leden van de GROS: €222,22 voor elk. (vzw NONA, Vredeseilanden,
OWW, Damiaanactie, Broederlijk Delen, KVLV/Trias, Istuti, Wereldsolidariteit, Vrienden van de
Kwango.
6. Voorbereiden vragen Bogdan Vanden Berghe
Er wordt kort gebrainstormd over de mogelijke vragen.
- Hoe staat u tegenover plannen federale regering? Charter? Memorandum?
- Hoe kan 11.11.11 de politiek beïnvloeden?
- In 2015 komt er een einde aan de mileniumdoelstellingen. Wat mogen hieromtrent
verwachten?
- Hoe bepaald men de urgentie van bepaalde noden? Welke criteria worden gehanteerd?
- Hoe kijkt een koepel naar het lokaal/regionaal ontwikkelingsbeleid?
- Hoe verhouden kleine projecten zich t.o.v. een koepel?
- Is het als burger aangewezen aan de koepel te doneren of eerder aan kleinere, lokale
initiatieven?
- …
Praktische afspraken

-

Mariska/gemeente zorgt voor opening zaal tegen 19 h 15, beamer, scherm, PC, drank bij de
Wereldwinkel en glazen.
Davidsfonds zet de zaal (kan eventueel ook door Eddy (gemeente)), zorgt voor wisselgeld en
loopmicrofoon.
Davidsfonds doet de kassa, eventueel met iemand van de GROS.
Mariska en Davidsfonds doen de bediening van de drank.
Drank: witte en rode wijn ,fruitsap en evt water . (wijnen aan €2,00 en andere aan €1,00)
Opbrengst inkom ( € 5) en de drank voor 11-11-11.
Sien doet de inleiding , Bart Laureys leidt de dialoog na de lezing.
De spreker vraagt niets, de GROS zorgt voor geschenk. (Sien Iets van Home Thaleia)

7. Workshop scholen 11.11.11
Tussen 13/10/2014 en 24/10/2014 volgen alle klassen van het 6de leerjaar van de basisscholen in De Pinte een workshop aangeboden door de gemeente.
Deze workshop staat in het teken van voedselverspilling, het thema van 11.11.11 dit jaar.
Voor deze workshops wordt samengewerkt met Djapo.
8. 11-novemberviering
Spreker: David Van Hee over herdenking van de oorlog in de streek Schelde-Leie
Wim zal een korte inleiding geven.
Er worden naar jaarlijkse gewoonte bloemen gelegd aan het monument door de GROS. (Sien)
9. Verkoop 11.11.11
De verkoop voor 11.11.11 zal doorgaan op zaterdag 8/11/2014, zondag 9/11/2014 en maandag 10/11/2014. Hiervoor worden nog vrijwilligers gezocht. Nele zal naar jaarlijkse gewoonte
de lijst doorsturen met uren en locaties zodat men zich kan opgeven als vrijwilliger.

De producten die verkocht worden aan €6,00/stuk zijn dit jaar afkomstig van Home Thaleia,
het gaat dan om douchegel, kruidenmix, zakjes lavendel… daarnaast wordt ook de chocolade
van 11.11.11 aangeboden.
10. Activiteiten leden GROS
-

16/10: Zuiddag (de gemeente ontvangt 3 scholieren)
22/10/2014: GROS en Davidsfonds: Spreker Bogdan Vanden Berghe
26/10/2014: NONA: Roemeense maaltijd
7/11: film ‘The Art of Becoming’ - 11-comité
11/11: 11-novemberviering
6 en 7 december: geschenkenbeurs OWW
In Deinze gaan een aantal infoavonden door ivm ‘Vluchten wereldwijd’
- 8/10: Rudi Vranckx
- 22/10: Koen Schoors
- 12/11: Nicole De Moor
- 26/11: Sami Zemni

11. Allerlei
- Volgende vergaderingen:
 10/12/2014

Volgende vergadering GROS: woensdag 10 december om 20 u
(raadzaal gemeentehuis)
om 19u30 wordt er bijeengekomen met de trekkersgroep FairTrade gemeente

